
 مؤاخذات على
شيخ اجلامع 

 األزهر 
 أمحد الطيب

 

 

 كتبه:

 د. ربيع بن هادي املدخلي

 

ISLAMSPEDIA.COM 

  

ISLAMSPEDIA.COM


 

 

 

 المحتويات

 1 ........................................................................................................... مؤاخذات على
 1 .................................................................................................. شيخ اجلامع األزهر

 1 ............................................................................................................. أمحد الطيب
 3 ................................................................................................................... مقدمة

 4 ................................................. شيخ األزهر أمحد الطيب خرايف من ادلرجة األوىل.
يف هذا الضالل، ثم يصفه  -القائل بوحدة الوجود-وانظر إيله كيف يُقِّلد ابن عريب 

 6 ....................................................................................................... بالشيخ األكرب.
بأنها دين إنساين وأخاليق يف املقام األول  شيخ األزهر يصف ادليانة ابلوذية الكفرية

وبأنها دين الرمحة غري املتناهية وأن بوذا مـن أكرب الشخصيـات يف تاريخ اإلنسانية
 .......................................................................................................................... 31 
 

 

  



 مقدمة

 احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وىلع آهل وصحبه ومن اتبع هداه.

 أما بعد:

نلصوص  -عقائدية وعبادية-فمن املؤلم جداً أن يقع شيخ اجلامع األزهر يف خمالفات 
رأسهم اخلليفة الراشد عمر بن  الكتاب والسنة وما يعتقده ويقرره الصحابة الكرام، وىلع

 ومزاراتهم األويلاء بمقامات اتلربك جواز يرى فهو أمجعني، -عنهم اهلل ريض–اخلطاب 
تش يف تمهيده للكتاب شودكيفي لعيل بموافقته اخلطرية املخالفات هذه أقر   بهم، واالستغاثة

"الوالية وانلبوة)] ـِ  عريب". [( عند الشيخ األكرب حميي ادلين ابن1املسىم بـ

 وزاد شيخ األزهر جواز االستغاثة بغري اهلل، مع األسف الشديد.

 ولقد مّن اهلل عيّل بانتقاد هذه املخالفات اخلطرية.

-ومما قرره الصحابة الكرام  -صىل اهلل عليه وسلم-انطالقاً من كتاب اهلل وسنة رسوهل 
 .-رضوان اهلل عليهم

 فإىل القراء الكرام االنتقادات املذكورة.

 

  



شيخ األزهر أمحد الطيب خرايف من الدرجة 

 األوىل.

 فهو يرى جواز اتلربك بمقامات األويلاء ومزاراتهم، بل ويرى االستغاثة بهم.

( عمن سماه بعيل شودكيفيتش قوهل يف تمهيده لكتاب الوالية وانلبوة 14فينقل يف )ص
 عند الشيخ األكرب حميي ادلين ابن عريب كما يّديع:

حيحاً ما يقال من أن األماكن األرضية لكها ذات طبيعة واحدة، وأن "وإذن فليس ص
 أن -عريب ابن يرى كما–بعضها ال يفضل ابلعض اآلخر يف يشء ما، بل حقيقة األمر 

 املاكن يف يُنشئ عنه، رحيله بعد منه يتبىق اذلي أثره أو ما، بماكن األويلاء من ويل مرور
 األكرب الشيخ يقدم هذه العيان شهادة من وانطالقاً  الطيبة، انلفحات أو الرباكت من شيئاً 

اء ومزاراتهم" األويل بمقامات اتلربك" صور أشد من لصورة -كذلك  وتربيراً – تأصيالً 
ظهوراً ووضوحاً. وسرنى أن ابن عريب ال يكتيف بما قاهل هنا، بل دليه الكثري مما سيقوهل يف 

 هذا األمر أيضاً".

ع األزهر هذا الالكم ابلاطل اذلي صدر من عيل شودكيفيتش، أقول: لقد أقر  شيخ اجلام
 ومنه قوهل:

"وإذن فليس صحيحاً ما يقال من أن األماكن األرضية لكها ذات طبيعة واحدة، وأن  
 بعضها ال يفضل ابلعض اآلخر يف يشء ما".

 وأقول:

 من قال هذا الالكم؟ والظاهر أن قائليه من أهل ابلدع.-1

أخذ تفضيل األماكن بعضها ىلع بعض من الضال ابن عريب بمرور وانظر إيله كيف ي-2
 األويلاء اذلين يّديع هلم ابن عريب الوالية، ولعلهم ىلع شالكته.



 وينىس أن اهلل قد نّص يف كتابه ىلع تفضيل الكعبة واألماكن املقدسة.

ْهَر احْلََراَم َوالَْهْدَي قال تعاىل: )َجَعَل اهلل ُ الَْكْعبََة ابْلَيَْت احْلََراَم ِقيَاًما لِلن   اِس َوالش 
 َوالَْقالئَِد..(اآلية.

 املشاعر ويتبعه احلرام، املسجد فضل ىلع -وسلم عليه اهلل صىل–ونص  رسول اهلل 
 .صالة ألف بمائة فيه الصالة وأن املقدسة،

 ونص  ىلع الصالة يف مسجده وأن الصالة فيه بألف صالة وأكرث.

 املسجد األقىص وأن الصالة فيه خبمسمائة صالة. ونص  ىلع الصالة يف

 ىلع فضل الصالة يف املساجد اثلالثة فقال: -ىل اهلل عليه وسلمص–ونص رسول اهلل 

لِْف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه، إِال  الَمْسِجَد احلََرامَ »
َ
 «.َصاَلٌة يِف َمْسِجِدي َهَذا َخرْيٌ ِمْن أ

 (.1394(، ومسلم يف "صحيحه" حديث )1190أخرجه ابلخاري يف "صحيحه" حديث )

: "صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه -سلمو عليه اهلل صىل–وقال 
 إال املسجد احلرام، وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة".

(، وابن ماجه يف "سننه" 14694أخرجه اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث )
 (.1406حديث)

ألف صالة، والصالة يف  بمائة احلرام املسجد يف الصالة: "-وسلم عليه اهلل صىل–وقال 
 مسجدي بألف صالة، والصالة يف بيت املقدس خبمسمائة صالة".

 (.422رواه ابن خزيمة يف صحيحه، ورواه الزبار حديث)

 .قباء مسجد يف الصالة فضل ىلع -وسلم عليه اهلل صىل–ونص  

إلسالمية ىلع كرثتها أفضل من غريها من األماكن ونعتقد أن أماكن املساجد ا
 األخرى.



ْن تُْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه يَُسبدُح هَلُ ِفيَها بِالُْغُدود َواآلَص 
َ
ِذَن اهلل ُ أ

َ
اِل قال اهلل تعاىل: )يِف ُبيُوٍت أ

ََكةِ ََيَافُوَن يَْوًما َتتََقل ُب رَِجاٌل ال تُلِْهيِهْم ِِتَاَرةٌ َوال َبيٌْع َعْن ِذْكِر اهلل ِ َوإِقَامِ  الةِ َوإِيتَاِء الز   الص 
 ِفيِه الُْقلُوُب َواألبَْصاُر(.

وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، 
أيب رواه مسلم عن « أحب ابلالد إىل اهلل مساجدها، وأبغض ابلالد إىل اهلل أسواقها»قال: 

 (.288هريرة ريض اهلل عنه برقم )

فهذه األدلة من القرآن والسنة تدل ىلع بطالن ما يقوهل ابن عريب، وبطالن إقرار شيخ 
 األزهر هل.

 

  

 

القائل بوحدة -وانظر إليه كيف ُيقلِّد ابن عربي 

يف هذا الضالل، ثم يصفه بالشيخ  -الوجود

 األكرب.

 تيمية يف محايته جلناب اتلوحيد واإليمان. ثم يقر االعرتاض ىلع شيخ اإلسالم ابن

 رمحه– واستناكره للقبور، ابلدعية للزيارات -اهلل رمحه–ومن ذلك استناكر شيخ اإلسالم 
 .باألويلاء للتوسل -اهلل

 رمحه–واستناكره لالحتفال باملودل انلبوي واالحتفال بموادل األويلاء، وهذا االستناكر منه 
 .احلق عني -اهلل



 شيخ األزهر قول عيل شودكيفيتش: ثم يُِقر

"كتب ابن عريب الكمه هذا بعد وصوهل إىل بالد املرشق يف مطلع القرن اثلالث عرش 
 حرباً  -احلنبيل اجلديل–امليالدي، ولم يمض ىلع ذلك قرن من الزمان حىت شن  ابن تيمية 

 اتلوسل بطلوأ جمراها، ِتري أخرى أمور وىلع القبور، زيارة ىلع فيها هوادة ال شعواء
 االحتفال انتقد كما نفسه، -وسلم عليه اهلل صىل–تلوسل بانليب ا أبطل بل باألويلاء،

 وبالرغم أوىل، باب من بدعة لكها األويلاء موادل ورأى ادلين، يف بدعة ورآه ، انلبوي باملودل
 أعنف -جداً  بعيد مدى وإىل– َكن أنه إال األمر هذا يف نازع من أول يكن لم أنه من

كوك واالعرتاضات، وقد ظل عرب قرون متطاولة الش حوهل وأثار األمر هذا اعرض نم
 صاحب انلفوذ األقوى يف هذا ابلاب".

 

 أقول: إقرار شيخ األزهر لقول عيل شودكيفيتش:

 وىلع القبور، زيارة ىلع فيها هوادة ال شعواء حرباً  -احلنبيل اجلديل–"حىت شن  ابن تيمية 
 رمحه–الق فيه ظلم لشيخ اإلسالم اإلط وبهذا الصورة، هذه ىلع ،"اجمراه ِتري أخرى أمور
 األزهر؟ شيخ يُِقره فكيف اهلل،

 فإن  زيارة القبور عند ابن تيمية وأهل السنة أنواع، منها املرشوع، ومنها املبتدع املمنوع.

ابه، وإتباع ألصح -صىل اهلل عليه وسلم -فاملرشوع منها ما َكن فيه إتباع للرسول الكريم
وهو السالم ىلع أهل القبور، وادلاعء هلم، واالستغفار هلم، فهذا انلوع يرى شيخ اإلسالم 

 مرشوعيته.

واملمنوع منها ما يفعله أهل الضالل من الروافض وغالة الصوفية من اتلربك بأهل القبور 
(، وانظر 379-27/376واتلوسل بهم، بل واالستغاثة بهم، انظر "جمموع الفتاوى" )

 (.18واب ابلاهر" هل )ص"اجل

 أال يتيق اهلل من يصور شيخ اإلسالم بهذه الصورة الشوهاء.



 فزوروها؛ القبور زيارة عن نهيتكم كنت إين: " -وسلم عليه اهلل صىل–قال رسول اهلل -1
 ".اآلخرة تذكر فإنها

( ، 977(، ومسلم يف "صحيحه" )23005أخرجه اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث )
 (.1152يف "الكبري" )والطرباين 

ر أنها ويه القبور، بزيارة إذنه يف احلكمة -وسلم عليه اهلل صىل–فبنّي   الزائرين تُذكد
 اهلل صىل– وحاشاه بها، اتلربك ىلع -وسلم عليه اهلل صىل– اهلل رسول حيثهم ولم اآلخرة،

 .ذلك يقول أن -وسلم عليه

 

 (:23850) حديث" مسنده" يف -اهلل رمحه–وقال اإلمام أمحد -2 

"حدثنا حسني بن حممد، حدثنا شيبان، عن عبد امللك، عن عمر بن عبد الرمحن بن 
احلارث بن هشام، أنه قال: ليق أبو برصة الغفاري، أبا هريرة، وهو جاء من الطور فقال: 
من أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إيله ما رحلت 

ت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: " ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد إين سمع
 املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقىص"".

(، والطياليس يف "مسنده" 1/109وهو حديث صحيح، وأخرجه اإلمام مالك يف "املوطأ" )
طرباين يف (، وال3/124( ، وابلخاري يف "اتلأريخ الكبري" )2506( و )1348حديث)

 ( من طريق أيب عوانة، عن عبد امللك بن عمري، بهذا اإلسناد.2160"الكبري" )

  

وعن املعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر يف حجة حجها فقرأ بنا يف الفجر)ألم تر -3
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل( و )إليالف قريش( فلما قىض حجه ورجع وانلاس 

ا: مسجد صىل فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال: يبتدرون فقال: ما هذا؟ فقالو



هكذا هلك أهل الكتاب اختذوا آثار أنبيائهم بيعاً من عرضت هل منكم فيها الصالة 
 فليصل ومن لم يعرض هل منكم فيه الصالة فال يصل".

( وسنده 2/84/1(: "رواه ابن أيب شيبة )137قال األبلاين يف "حتذير الساجد" حاشية )ص
 ح ىلع رشط الشيخني".صحي

 

( بإسناده إىل نافع: قَاَل اْبُن ُعَمَر ريَِضَ 2958وروى ابلخاري يف "صحيحه" حديث )-4
َجَرِة)]»اهلل ُ َعنُْهَما:  [( ال ِِت بَاَيْعنَا 2رََجْعنَا ِمَن الَعاِم الُمْقِبِل َفَما اْجتََمَع ِمن ا اْثنَاِن ىلَعَ الش 

 «.ًة ِمَن اهلل ِ حَتْتََها، ََكنَْت رمَْحَ 

 ( أثناء رشحه حلديث ابن عمر:6/118قال احلافظ ابن حجر يف "فتح ابلاري" )

َجَرِة  ِِت يِف الَْمَغازِي ُمَواَفَقُة الُْمَسي ِب بِْن َحْزٍن َوادِلِ َسِعيٍد اِلبِْن ُعَمَر ىلَعَ َخَفاِء الش 
ْ
"وََسيَأ

 
َ
ْن اَل حَيُْصَل بَِها افِْتتَاٌن لَِما َوَقَع حَتْتََها ِمَن اخْلرَْيِ فَلَْو بَِقيَْت لََما َوَبيَاِن احْلِْكَمِة يِف َذلَِك َوُهَو أ

ْو َضر 
َ
َة َنْفٍع أ ن  لََها قُو 

َ
فىَْض بِِهْم إِىَل اْعِتَقاِد أ

َ
اِل لََها َحىت  ُرب َما أ ِمَن َتْعِظيُم َبْعِض اجْلُه 

ُ
 َكَما أ

ْي ََكَن نََراهُ اآْلَن ُمَشاَهًدا فِ 
َ
َشاَر بن ُعَمَر بَِقْوهِلِ ََكنَْت رمَْحًَة ِمَن اهلل ِ أ

َ
يَما ُهَو ُدوَنَها َوإىَِل َذلِك أ

 َخَفاُؤَها َعلَيِْهْم َبْعَد َذلَِك رمَْحًَة ِمَن اهلل ِ َتَعاىَل".

 

 4162وروى ابلخاري يف "املغازي" حديث )-5
َ
بِيِه، ( بإسناده إىل َسِعيد بِن الُمَسيدِب، َعْن أ

ْعِرْفَها»قَاَل: 
َ
تَيْتَُها َبْعُد فَلَْم أ

َ
َجَرَة، ُثم  أ يُْت الش 

َ
 «.لََقْد َرأ

 

 الرمحن عبد بن طارق طريق من( 4163) حديث" صحيحه" يف -اهلل رمحه–وروى -6
ا، اْنَطلَْقُت : قَاَل  َجَرُة، َهِذهِ : اقَالُو الَمْسِجُد؟ َهَذا َما: قُلُْت  يَُصلُّوَن، بَِقْومٍ  َفَمَررُْت  َحاجًّ  الش 

َتيُْت َسِعيَد ْبَن الُمَسيدِب  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصىل   اهلل ِ  رَُسوُل  بَاَيعَ  َحيُْث 
َ
َبيَْعَة الردْضَواِن، فَأ



ن ُه ََكَن ِفيَمْن بَاَيَع رَُسوَل اهلل ِ َصىل  اهلُل 
َ
يِب " أ

َ
ثَِِن أ تُُه، َفَقاَل َسِعيٌد: َحد  ْخرَبْ

َ
َعلَيِْه وََسل َم حَتَْت فَأ

ا َخرَْجنَا ِمَن الَعاِم الُمْقِبِل نَِسينَاَها، فَلَْم َنْقِدْر َعلَيَْها "، َفَقاَل َسِعيٌد:  َجَرِة، قَاَل: فَلَم  إِن  »الش 
نْ 
َ
ْنتُْم فَأ

َ
ٍد َصىل  اهلُل َعلَيِْه وََسل َم لَْم َيْعلَُموَها وََعِلْمتُُموَها أ ْصَحاَب حُمَم 

َ
ْعلَُم؟أ

َ
 «.تُْم أ

 

تشد وعن قزعة قال: سألت ابن عمر: آِت الطور؟ فقال: دع الطور وال تأتها وقال: ال -7
 الرحال إال إىل ثالثة مساجد.

 (:140-139ص) حاشية" الساجد حتذير" يف -اهلل رمحه–قال األبلاين 

اده صحيح، ( وإسن304( واألزريق يف "أخبار مكة" )ص2/83/2"رواه ابن أيب شيبة ) 
( مثله عن أيب برصة 2-26/1( وأبو يعىل وابن منده يف "اتلوحيد" )6/8وروى أمحد )

الغفاري، وهو صحيح أيضاً، خرجته يف "سلسلة األحاديث الصحيحة" أواخر املائة اثلاثلة، 
 (.951ويف "إرواء الغليل رقم )

 

 أقول: 

به إىل الطور للصالة فيه، انظر إىل إنكار الصحايب أيب برصة ىلع أيب هريرة ذها-1
واستشهاد أيب برصة بهذا احلديث : " ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد " ، واستسالم 

 ا احلديث ونلصيحة أخيه أيب برصة.أيب هريرة هلذ

وإن َكن الطور من املواضع الِت لكّم اهلل موىس فيها، فهل يوافق شيخ األزهر هذين  
أو َيالفهما ويقدم عليهما أقوال أهل الضالل  - عنهماريض اهلل-الصحابيني الكريمني 

 ومنهم ابن عريب؟

 



ىلع قوم يبتدرون إىل ماكن -ريض اهلل عنه-وانظر إىل استناكر اخلليفة الراشد عمر -2
 .-صىل اهلل عليه وسلم-صىل فيه أفضل رسول 

 ".عنه: "هكذا هلك أهل الكتاب اختذوا آثار أنبيائهم بيعاً -ريض اهلل-وقوهل: 

فيه اهلالك املماثل هلالك ايلهود  -صىل اهلل عليه وسلم-فهو يرى أن تتبع آثار الرسول  
 وانلصارى بتتبع آثار أنبيائهم.

أفيتبع املسلمون هذا اخلليفة الراشد ومن معه من الصحابة يف هذه احلجة أم يتبعون أهل 
 الضالل من أمثال ابن عريب؟

 

حيث يعترب اختفاء الشجرة الِت بايع رسول  -هلل عنهما ريض ا -وانظر إىل فقه ابن عمر-3
أصحابه اعترب اختفاءها رمحة من اهلل؛ ألنها لو بقيت لضل  -صىل اهلل عليه وسلم  -

 اجلهال بتقصدهم الصالة عندها وتعظيمها.

 .-ريض اهلل عنهما-واستفد من هذا اتلعليق املمتاز من احلافظ ىلع حديث ابن عمر 

سيب وأدرك هدفه ومغزاه من اإلخبار باختفاء هذه الشجرة، فإنه يدل ىلع وتأمل الكم امل
 فرحه باختفاء هذه الشجرة، الِت لو بقيت الفتنت بها اجلهال.

وتأمل الكم ابنه سعيد اتلابيع العظيم وروايته عن أبيه اختفاء هذه الشجرة؛ انكاراً منه 
–رة الِت بايع حتتها رسول اهلل ملن يتقصدون الصالة يف ماكن يزعمون أنه موضع الشج

 .-وسلم عليه اهلل صىل

 

وانظر إىل فقه الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر ونهيه ملن سأهل عن إتيان الطور،  -4
 ثالثة مساجد". إىل إال الرحال تشد ال: "-وسلم عليه اهلل صىل–مستداًل بقول رسول اهلل 



ؤالء الصحابة الكرام، ومن سار ىلع نهجهم أرجو أن يستفيد شيخ األزهر وأمثاهل من فقه ه
من السلف الصالح، ومن سار ىلع نهجهم أيضاً، وال يسلكوا مسلك اهلالكني من أهل 

 الكتاب.

 وقوهل )أي عيل شودكيفيتش( : " وىلع أمور أخرى ِتري جمراها"، وإقرار شيخ األزهر هل.

 ؟نقول: ما يه هذه األمور الِت ِتري جمرى زيارة القبور

 عليه اهلل صىل–قول عيل شودكيفيتش : " وأبطل اتلوسل باألويلاء، بل أبطل اتلوسل بانليب 
 األويلاء موادل ورأى ادلين، يف بدعة ورآه ، انلبوي باملودل االحتفال انتقد كما نفسه، -وسلم
 .هل األزهر شيخ وإقرار". بدعة لكها

  ذلك شيخ اإلسالم بياناً شافياً أقول:  اتلوسل منه املرشوع، ومنه املمنوع، وقد بني  

 (:19-17: يف كتابه "قاعدة جليلة يف اتلوسل والوسيلة")ص-رمحه اهلل-فقال 

 ولفظ )اتلوسل( قد يراد به ثالثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بني املسلمني. - 28"

 ه.أحدهما: هو أصل اإليمان واإلسالم، وهو اتلوسل باإليمان به وبطاعت - 29

[(، وهذا أيضاً نافع يتوسل به من داع هل وشفع فيه باتفاق 3واثلاين: داعؤه وشفاعته)] - 30
املسلمني. ومن أنكر اتلوسل به بأحد هذين املعنيني فهو َكفر مرتد يستتاب، فإن تاب 

 وإال قتل مرتداً.

دين  ولكن اتلوسل باإليمان وبطاعته هو أصل ادلين، وهذا معلوم باالضطرار من - 31
 اإلسالم للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا املعىن فكفره ظاهر للخاصة والعامة.

وأما داعؤه وشفاعته وانتفاع املسلمني بذلك فمن أنكره فهو أيضاً َكفر، لكن هذا  - 32
 أخىف من األول، فمن أنكره عن جهل ُعردف ذلك، فإن أرص ىلع إنكاره فهو مرتد.

ا داعؤه وشفاعته - 33 م 
َ
 يف ادلنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة. أ



وهم الصحابة واتلابعون  -وأما الشفاعة يوم القيامة، فمذهب أهل السنة واجلماعة  - 34
أن هل شفااعت يوم القيامة خاصة  -هلم بإحسان وسائر أئمة املسلمني األربعة وغريهم 

أهل الكبائر. وال ينتفع  واعمة، وأنه يشفع فيمن يأذن اهلل هل أن يشفع فيه من أمته من
بشفاعته إال أهل اتلوحيد املؤمنون دون أهل الرشك، ولو َكن املرشك حمباً هل معظًما هل لم 
تنقذه شفاعته من انلار، وإنما ينجيه من انلار اتلوحيد واإليمان به. وهلذا ملا َكن أبو طالب 

وا من انلار بشفاعته وال وغريه حيبونه ولم يقروا باتلوحيد اذلي جاء به لم يمكن أن َيرج
 بغريها.

ويف صحيح ابلخاري عن أيب هريرة أنه قال: قلت: يا رسول اهلل أي انلاس أسعد  - 35
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: "أسعد انلاس بشفاعِت يوم القيامة من قاال ال هلإ إال اهلل 

 خالصاً من قلبه".

: "للك نيب دعوة -ىل اهلل عليه وسلمص-وعنه يف "صحيح مسلم" قال: قال رسول اهلل  - 36
مستجابة، فتعجل لك نيب دعوته، وإين اختبأت دعويت شفاعة يوم القيامة، فيه نائلة إن 

 شاء اهلل تعاىل من مات من أمِت ال يرشك باهلل شيئاً".

ويف السنن عن عوف بن مالك قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "أتاين آت  - 37
فخريين بني أن يدخل نصف أمِت اجلنة وبني الشفاعة، فاخرتت الشفاعة، من عند ريب 

ويه ملن مات ال يرشك باهلل شيئاً" ويف لفظ قال:"ومن ليق اهلل ال يرشك به شيئاً فهو يف 
 شفاعِت"".

 

 :املذكور الكتاب من( 83-79 ص) يف -اهلل رمحه–وقال 

تلوسل" فيه إمجال واشتباه جيب أن إذا عرف هذا فقد تبني أن لفظ "الوسيلة" و"ا - 236"
تعرف معانيه، ويعطى لك ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، 

 وما َكن يتلكم به الصحابة ويفعلونه ومعىن ذلك.



ويعرف ما أحدثه املحدثون يف هذا اللفظ ومعناه فإن كثرياً من اضطراب انلاس  - 237
وقع من اإلمجال واالشرتاك يف األلفاظ ومعانيها حىت ِتد  يف هذا ابلاب هو بسبب ما

 أكرثهم ال يعرف يف هذا ابلاب فصل اخلطاب.

يَن آَمنُوا ات ُقوا اهلل َ َواْبتَُغوا  - 238 ِ َها اذل  يُّ
َ
فلفظ الوسيلة مذكور يف القرآن يف قوهل تعاىل: }يَا أ

د إيَِلِْه الْوَِسيلََة{ ويف قوهل تعاىل: }قُْل اْدعُ  يَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدونِِه فَاَل َيْمِلُكوَن َكْشَف الُّضُّ ِ وا اذل 
قَْرُب َوَيرُْجو

َ
ُهْم أ يُّ

َ
يَن يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن إِىَل َربدِهْم الْوَِسيلََة أ ِ ْوََلَِك اذل 

ُ
َن َعنُكْم َواَل حَتِْوياًل أ

 َن حَمُْذوًرا{ .رمَْحَتَُه َوََيَافُوَن َعَذابَُه إِن  َعَذاَب َربدَك َكَ 

فالوسيلة الِت أمر اهلل أن تبتىغ إيله وأخرب عن مالئكته وأنبيائه أنهم يبتغونها  - 239
 إيله يه ما يتقرب به إيله من الواجبات واملستحبات.

فهذه الوسيلة الِت أمر اهلل املؤمنني بابتغائها تتناول لك واجب ومستحب، وما  - 240
 دخل يف ذلك سواء َكن حمرماً أو مكروهاً أو مباحاً.ليس بواجب وال مستحب ال ي

فالواجب واملستحب هو ما رشعه الرسول فأمر به أمر إجياب أو استحباب، وأصُل  - 241
 ذلك اإليمان بما جاء به الرسول.

فجماع الوسيلة الِت أمر اهلل اخللق بابتغائها هو اتلوسل إيله باتباع ما جاء به  - 242
 ة ألحد إىل ذلك إال ذلك.الرسول، ال وسيل

واثلاين لفظ "الوسيلة" يف األحاديث الصحيحة كقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "سلوا  - 243
اهلل يل الوسيلة فإنها درجة يف اجلنة ال تنبيغ إال لعبد من عباد اهلل وأرجو أن أكون أنا ذلك 

 العبد. فمن سأل اهلل يل الوسيلة حلت عليه شفاعِت يوم القيامة".

وقوهل: "من قال حني يسمع انلداء: امهلل رب هذه ادلعوة اتلامة والصالة القائمة  - 244
آت حممداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً حمموداً اذلي وعدته إنك ال ختلف امليعاد، 

 حلت هل الشفاعة".



هذه  فهذه الوسيلة للنيب صىل اهلل عليه وسلم خاصة. وقد أمرنا أن نسأل اهلل هل - 245
الوسيلة، وأخرب أنها ال تكون إال لعبد من عباد اهلل وهو يرجو أن يكون ذلك العبد، 
وهذه الوسيلة أمرنا أن نسأهلا للرسول وأخرب أن من سأل هل هذه الوسيلة فقد حلت عليه 
الشفاعة يوم القيامة ألن اجلزاء من جنس العمل، فلما دعوا للنيب صىل اهلل عليه وسلم 

عو هو هلم، فإن الشفاعة نوع من ادلاعء كما قال: إنه من صىل عليه مرة استحقوا أن يد
 صىل اهلل عليه بها عرشا .

وأما اتلوسل بانليب صىل اهلل عليه وسلم واتلوجه به يف الكم الصحابة فرييدون به  - 246
 اتلوسل بداعئه وشفاعته.

به والسؤال به كما واتلوسل به يف عرف كثري من املتأخرين يراد به اإلقسام  - 247
 يقسمون ويسألون بغريه من األنبياء والصاحلني ومن يعتقدون فيه الصالح.

وحينئذ فلفظ اتلوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق املسلمني، ويراد به  - 248
 معىن ثالث لم ترد به سنة.

 -الصحيحان باتفاق العلماء  -فأما املعنيان األوالن 

 إليمان واإلسالم وهو اتلوسل باإليمان به وبطاعته.فأحدهما: هو أصل ا

 واثلاين: داعؤه وشفاعته كما تقدم.

 فهذان جائزان بإمجاع املسلمني.

ومن هذا قول عمر بن اخلطاب: امهلل إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إيلك بنبينا فتسقينا  - 249
 وإنا نتوسل إيلك بعم نبينا فاسقنا . أي بداعئه وشفاعته.

 وهل تعاىل: }َواْبتَُغوا إِيَلِْه الْوَِسيلََة{ أي القربة إيله بطاعته. وطاعُة رسوهل طاعته.وق

 قال تعاىل: }َمْن يُِطِع الر ُسوَل َفَقْد أطاع اهلل{ . 



 فهذا اتلوسل األول هو أصل ادلين، وهذا ال ينكره أحد من املسلمني. - 250

فإنه توسل بداعئه ال بذاته، وهلذا عدلوا  -مر كما قال ع -وأما اتلوسل بداعئه وشفاعته 
ل بعمه العباس ولو َكن اتلوسل هو بذاته لاكن هذا أوىل من اتلوسل  عن اتلوسل به إىل اتلوسُّ
بالعباس، فلما عدلوا عن اتلوسل به إىل اتلوسل بالعباس علم أن ما يفعل يف حياته قد 

 طاعة هل فإنه مرشوع دائماً.تعذر بموته، خبالف اتلوسل اذلي هو اإليمان به وال

 فلفظ اتلوسل يراد به ثالثة معان: - 251

 أحدهما: اتلوسل بطاعته، فهذا فرض ال يتم اإليمان إال به.

واثلاين: اتلوسل بداعئه وشفاعته، وهذا َكن يف حياته ويكون يوم القيامة  - 252
 يتوسلون بشفاعته.

 اهلل بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو اذلي لم واثلالث: اتلوسل به بمعىن اإلقسام ىلع - 253
تكن الصحابة يفعلونه يف االستسقاء وحنوه، ال يف حياته وال بعد مماته، ال عند قربه وال 
غري قربه، وال يعرف هذا يف يشء من األدعية املشهورة بينهم، وإنما ينقل يشء من ذلك 

جة كما سنذكر ذلك إن شاء يف أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوهل ح
 اهلل تعاىل.

وهذا هو اذلي قال أبو حنيفة وأصحابه: إنه ال جيوز، ونهوا عنه حيث قالوا: ال  - 254
 يُسأل بمخلوق، وال يقول أحد: أسألك حبق أنبيائك.

قال أبو احلسني القدوري يف كتابه الكبري يف الفقه املسىم برشح الكريخ يف باب  - 255
 ذكر هذا غري واحد من أصحاب أيب حنيفة. الكراهة: وقد

 

قال برش بن الويلد حدثنا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: ال ينبيغ ألحد أن يدعو  - 256
اهلل إال به. وأكره أن يقول: "بمعاقد العز من عرشك" أو "حبق خلقك". وهو قول أيب يوسف. 



، وأكره أن يقول حبق فالن أو قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو اهلل فال أكره هذا
 حبق أنبيائك ورسلك وحبق ابليت احلرام واملشعر احلرام .

 قال القدوري: املسألة خبلقه ال ِتوز ألنه ال حق للخلق ىلع اخلالق فال ِتوز وفاقاً. - 257

 وهذا اذلي قاهل أبو حنيفة وأصحابه من أن اهلل ال يسأل بمخلوق هل معنيان: - 258

ما: هو موافق لسائر األئمة اذلين يمنعون أن يقسم أحد باملخلوق، فإنه إذا أحده - 259
 منع أن يقسم ىلع خملوق بمخلوق، فَألْن يمنع أن يقسم ىلع اخلالق بمخلوق أوىل وأحرى".

 

 واجبه اتلوسل؛ ومنها املسائل، هذه يف -اهلل رمحه–وأقول: ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .احلق عني هو عليها وحربه وغريها،" االستغاثة" يف قرره ما وكذا ق،ح وممنوعه وجائزه

 السديد نهجهم ىلع سار ومن ،-وسلم عليه اهلل صىل–لقد نّزه اهلل عنها أصحاب حممد و
 ، َكالستغاثة بغري اهلل، واتلوسل باملخلوقني، ومن عمل املوادل.الضالالت يف الوقوع من

 

ت املبتدعة إىل االستغاثة بهم، واللجوء إيلهم يف الشدائد، فاتلوسل باألويلاء بدعة، جرّ 
 وذلك من الرشك باهلل، وهو عني الضالل.

 

ن يَْدُعو ِمن ُدوِن اهلل ِ َمن ال  يَْستَِجيُب هَلُ إِىَلٰ يَْوِم الِْقَياَمِة وَُهْم َعن  َضلُّ ِمم 
َ
قال تعاىل: )َوَمْن أ
ْعَداًء َواَكنُوا بِِعبَاَدتِِهْم ََكفِِريَن )( َوإَِذا ُحرِشَ 5ُداَعئِِهْم ََغفِلُوَن )

َ
(( ]سورة 6 انل اُس ََكنُوا لَُهْم أ

 األحقاف[.

فحكم اهلل ىلع من يدعو غريه بأنه يف َغية الضالل، وبنّي أن املدعوين ال يستجيبون هلم، 
 وأنهم سيكونون أعداء ملن يدعوهم.



يَن تَْدُعوَن ِمن ُدونِ  ِ ( إِن تَْدُعوُهْم اَل يَْسَمُعوا 13ِه َما َيْمِلُكوَن ِمن قِْطِمرٍي )وقال تعاىل: )َواذل 
ِكُكْم َواَل يُنَبدئَُك ِمثُْل  ُداَعَءُكْم َولَْو َسِمُعوا َما اْستََجابُوا لَُكْم َوَيْوَم الِْقيَاَمِة يَْكُفُروَن برِِشْ

 (( ]سورة فاطر[.14َخِبرٍي)

  يملكون قطمريا.فبنّيَ أن املدعوين من دون اهلل ال -1

 وأنهم ال يسمعون داعء من يدعوهم. -2

وأنهم ىلع فرض أنهم يسمعون داعء ادلاعني ال يستجيبون هلم، وأنهم عن داعئهم -3
َغفلون؛ ألنهم ال يملكون هذه االستجابة، وألنهم ال يملكون لكهم قطمرياً واحداً، وألن 

 ادلاعء عبادة عظيمة وخاصة باهلل.

 

بمودله،  -صىل اهلل عليه وسلم-ودل من ابلدع اخلطرية، إذ لم حيتفل انليب واالحتفال بامل
-وال الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، ولو َكن حقاً ومن دين اهلل لقام به رسول اهلل 

وصحابته الكرام، وقد أكمل اهلل ادلين، فمخرتعو ابلدع ومنها  -صىل اهلل عليه وسلم
، ومشاقون هلل تعاىل، -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل وىلع رسوهلاملوادل كأنهم مستدركون ىلع 

َ هَلُ -صىل اهلل عليه وسلم-ولرسوهل  ، واهلل يقول: )َوَمْن يَُشاقِِق الر ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتبَني 
ِ َما تََوىل  َونُْصِلِه َجَهن َم وَسَ   اَءْت َمِصرًيا( .الُْهَدى َوَيت ِبْع َغرْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِننَي نَُوهلد

 

يقول: " أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن َكن  -صىل اهلل عليه وسلم-والرسول 
عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختالفا كثريا، فعليكم بسنِت وسنة 
اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها بانلواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن لك 

 ة، وإن لك بدعة ضاللة " ويف رواية زيادة: "ولك ضاللة يف انلار".حمدثة بدع

(، 4607(، وأبو داود يف "سننه" حديث )17144أخرجه اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث )
 (.96(، وادلاريم يف "سننه" حديث )5وابن حبان يف "صحيحه" حديث )



 

 ليس منه فهو رد". : "من أحدث يف أمرنا هذا ما-صىل اهلل عليه وسلم-ويقول 

 (.1718(، ومسلم يف "صحيحه" حديث )2697أخرجه ابلخاري يف "صحيحه" حديث )

 

: " إن أهل الكتابني افرتقوا يف دينهم ىلع ثنتني وسبعني ملة، -صىل اهلل عليه وسلم-ويقول 
، ، لكها يف انلار إال واحدة-يعِن: األهواء  -وإن هذه األمة ستفرتق ىلع ثالث وسبعني ملة 

ويه اجلماعة، وإنه سيخرج يف أمِت أقوام ِتارى بهم تلك األهواء كما يتجارى اللكب 
 بصاحبه، ال يبىق منه عرق وال مفصل إال دخله ".

 

 لم لنئ العرب معرش يا واهلل: "احلديث هلذا روايته عقب -عنه اهلل ريض–قال معاوية 
 ".به يقوم ال أن أحرى انلاس من لغريكم وسلم، عليه اهلل صىل نبيكم به جاء بما تقوموا

 (. وهل شواهد من حديث أيب هريرة،16937أخرجه اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث )

 

ومن حديث أنس، ومن حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص، ومن حديث عوف بن مالك 
 .-عنهم اهلل ريض–األشجيع ، ومن حديث أيب أمامة 

 

ينيك، واحذر أشد احلذر من خمالفتها فاجعل هذه اتلوجيهات واتلحذيرات نصب ع
 ومصادمتها.

 



ثم استمر عيل شودكيفيتش ويوافقه شيخ األزهر يف اإلرجاف بابلاطل ىلع شيخ اإلسالم 
 رافع راية اتلوحيد إىل أن قال:

 مزارات تدمري من -العربية ابلالد يف–" وإيله يرجع السبب فيما أقدم عليه الوهابيون 
 .املسلمني من حتىص وال تعد ال أجيال من مواحرتا إجالل موضع َكنت

 أفسدت الِت االحنرافات ضد -هذا يومنا حىت–وال يزال تراثه يشعل احلمالت العنيفة 
 . احلقيقية صورته يف -اإلسالم نقاء -يزعم فيما–

وغِن عن ابليان القول بأن ظاهرة اتلربك بقبور األويلاء لم تكن بدعة ابتدعها املسلمون 
اثلالث عرش، فقد نشأت هذه الظاهرة يف وقت مبكر جداً من العصور اإلسالمية يف القرن 

 عليه اهلل صىل– انليب بيت آلل – األمر بادئ يف–األوىل حني عرّب املسلمون عن تعظيمهم 
 اشتهروا اذلين األويلاء قبور ىلع األضحة تشييد يف بغداد يف بُدئ ثم ولصحابته، -وسلم

مع بداية القرن  هذا حدث وقد لشأنهم، وتعظيماً  هلم تكريماً  اهلجري اثلالث القرن يف
 الرابع اهلجري ىلع أقل تقدير".

 

أقول: يتباىك عيل شودكيفيتش ىلع تدمري املزارات الِت يقدسها اخلرافيون القبوريون، 
 عليه اهلل صىل–ويوافقه شيخ األزهر؛ ألنهما جيهالن أو يتجاهالن أن رسول اهلدى 

 .بذلك أمر -وسلم

 (:969فقد روى مسلم يف "صحيحه" حديث )-1

- اهلل رسول عليه بعثِن ما ىلع أبعثك أال:  اهلياج أليب قال -عنه اهلل ريض–أن علّياً  
 .«سويته إال مرشفا قربا وال طمسته إال تمثاال تدع ال أن» ؟-وسلم عليه اهلل صىل

( ، واحلاكم 614"مسنده" )( وأبو يعىل يف 741وأخرجه اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث )
 (.1/369يف "املستدرك" )



 .-وسلم عليه اهلل صىل–فاملعرتض ىلع من يهدم املزارات إنما هو معرتض ىلع رسول اهلل 

 

 :-وسلم عليه اهلل صىل–أضف إىل ذلك قول رسول اهلل -2

  ، فإن "ال تتخذوا قربي عيدا، وال ِتعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا عيل 
 صالتكم تبلغِن".

 (،2042أبو داود يف "سننه" حديث )(، و8804أخرجه اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث )

 (.8026والطرباين يف "األوسط" حديث )

 

َُذوا َوانل َصارَى، ايَلُهودَ  اهلل ُ  لََعنَ »: " -وسلم عليه اهلل صىل–وقوهل -3 نِْبيَائِِهمْ  ُقبُورَ  اخت 
َ
 أ

بَْرُزوا َذلَِك  َولَْوالَ : -عنه اهلل ريض– اعئشة لَْت قَا ،«َمساجد
َ
يند  َغرْيَ  قَرْبَهُ  أَل

َ
ْخَش  أ

َ
نْ  أ

َ
 ُيت َخذَ  أ

 ".َمْسِجًدا

 (.529( ، ومسلم يف "صحيحه" حديث)1330أخرجه ابلخاري يف "صحيحه" حديث )

 

 -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول نىه: "قال -عنهما اهلل ريض–وعن جابر بن عبد اهلل -4
 ".عليه يبىن وأن عليه، يقعد وأن القرب، جيصص أن

الرتمذي (، و14148(، واإلمام أمحد حديث )970أخرجه مسلم يف "صحيحه" حديث )
  (.1052يف "جامعه" حديث )

 

 عليه اهلل صىل- انليب سمع أنه -عنه اهلل ريض–وعن جندب بن عبد اهلل ابلجيل -5
 ... يقول هوو خبمس، يموت أن قبل -وسلم



 .-عنه اهلل ريض– بكر أيب فضل يف -وسلم عليه اهلل صىل–ثم ساق الكماً لرسول اهلل 

َكن قبلكم َكنوا يتخذون قبور أنبيائهم  من وإن أال: "-وسلم عليه اهلل صىل–ثم ساق قوهل 
 «.قبور مساجد، إين أنهاكم عن ذلكوصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوا ال

طرباين (، وال1/401(، وأبو عوانة يف "مسنده" )532حيحه" حديث )أخرجه مسلم يف "ص
 (.1686يف "الكبري" حديث )

 

وقد أورد العالمة األبلاين يف كتابه "حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد" أربعة عرش 
 .املعىن هذا يف -وسلم عليه اهلل صىل–حديثاً عن عدد من الصحابة عن رسول اهلل 

 مالكية وشافعية وحنابلة وأحناف. العلماء اآلخذين بهذه األحاديث منوساق أقوال 

 .املؤمنني وسبيل -وسلم عليه اهلل صىل–فعليك أن تتبع سبيل رسول اهلل 

 

–قول عيل شودكيفيتش ويوافقه شيخ األزهر: "وال يزال تراثه يشعل احلمالت العنيفة 

 صورته يف -اإلسالم نقاء -زعمي فيما– أفسدت الِت االحنرافات ضد -هذا يومنا حىت
 ".احلقيقية

 صىل–أقول: هذه احلمالت العنيفة من شيخ اإلسالم وغريه تنطلق من توجيهات الرسول 
لِت يه من صميم اإلسالم، فإياك ثم إياك أن تهول ىلع توجيهات الرسول ا -وسلم عليه اهلل

ل، وأن ِتعلوا قول اهلل الكريم، والواجب عليك وىلع أمثالك أن تنقادوا تلوجيهات الرسو
يِلمٌ 

َ
ْو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيبَُهْم فِتْنٌَة أ

َ
ْمِرهِ أ

َ
يَن َُيَاِلُفوَن َعْن أ ِ (( 63) تعاىل: )فَلْيَْحَذِر اذل 

 ]سورة انلور[ نصب أعينكم.

 ".الرشك الفتنة ؟ الفتنة ما أتدري: "-اهلل رمحه–قال اإلمام أمحد 



 

 ويوافقه شيخ األزهر:قول عيل شودكيفيتش 

"وغِن عن ابليان القول بأن ظاهرة اتلربك بقبور األويلاء لم تكن بدعة ابتدعها  
املسلمون يف القرن اثلالث عرش، فقد نشأت هذه الظاهرة يف وقت مبكر جداً من العصور 

– انليب بيت آلل – األمر بادئ يف–اإلسالمية األوىل حني عرّب املسلمون عن تعظيمهم 

 األويلاء قبور ىلع األضحة تشييد يف بغداد يف بُدئ ثم ولصحابته، -وسلم عليه اهلل صىل
اً لشأنهم، وقد حدث هذا مع وتعظيم هلم تكريماً  اهلجري اثلالث القرن يف اشتهروا اذلين

 بداية القرن الرابع اهلجري ىلع أقل تقدير".

 

 أقول: قوهل عن ظاهرة اتلربك بقبور األويلاء:

 هذه الظاهرة يف وقت مبكر جداً من العصور اإلسالمية األوىل". " فقد نشأت

 يقال هل : وهل نشوء هذه الظاهرة يف وقت مبكر جداً جيعلها مرشوعة ومن دين اهلل؟؟

 

ولقد نشأت قبلها بدع خطرية، بعضها نشأ يف عهد الصحابة؛ مثل بدعة اخلوارج فإنها 
ومن بيق من إخوانه من الصحابة؛ إذ خرجوا ىلع عيل  -ريض اهلل عنه-نشأت يف عهد عيل 

فقاتلهم وقتلهم، وأيده الصحابة ىلع ذلك، وذلك بناء ىلع توجيهات  -ريض اهلل عنه-
 قال: "إنهم رش اخللق واخلليقة" .حيث أمر بقتلهم، و -صىل اهلل عليه وسلم-الرسول 

ريض اهلل -منهم ابن عمر  وكذلك بدعة إنكار القدر نشأت يف آخر عهد الصحابة، وتربأ
 .-عنهما

 وكذلك بدعة اجلهمية نشأت يف آخر عرص اتلابعني، أنشأها اجلهم بن صفوان. 



 

ألنها نشأت قبل بدعة اتلربك فعىل منهجكما تكون هذه ابلدع مرشوعة من باب أوىل؛ 
 باألويلاء واالستغاثة بهم .

 

وأقول: إن ظاهرة اتلربك بالقبور الِت يقوم بها اخلرافيون الصوفية ال يبعد أن يكونوا 
قِّّلوا فيها الروافض اذلين يؤهلون األئمة من أهل ابليت، ويقولون عنهم: إنهم يعلمون 

الشدائد وغريها، ويستغيثون بهم يف  الغيب، ويترصفون يف لك ذرة من ذرات الكون،
 ويعبدون قبورهم.

فسار الصوفية ىلع هذا املنهج، ومن املؤسف أن شيخ األزهر يرى أن هذه الضالالت الِت  
الروافض وال ىلع الصوفية يمازجها الرشك من األمور املرشوعة، ومن هنا لم ينكرها ال ىلع 

 الضالة.

 إىل اتلوجيهات انلبوية املعصومة. وال يلتفت إىل اآليات القرآنية وال

يف تشييد  -وىلع رأسهم الروافض-ويتابع عيل شودكيفيتش يف االستدالل بعمل أهل بغداد  
 هلم وتعظيماً لشأنهم.ري تكريماً القبور ىلع األويلاء يف القرن اثلالث اهلج

الصحابة وسادة  ونقول هل: ملاذا لم يعمل انلاس هذا العمل، )وهو تشييد ابلنايات ىلع قبور
 صىل–اتلابعني(، وهم أويلاء اهلل حقاً وأفضل انلاس بعد األنبياء، وقد قال فيهم رسول اهلل 

ينَ  ُثم   َقْريِن، انل اِس  َخرْيُ »": -وسلم عليه اهلل ِ ينَ  ُثم   يَلُوَنُهْم، اذل  ِ قْوَ  يَِِجءُ  ُثم   يَلُوَنُهْم، اذل 
َ
اٌم أ

َحِدِهمْ 
َ
 ؟«َنُه، َوَيِمينُُه َشَهاَدتَهُ يَِمي تَْسِبُق َشَهاَدُة أ

 (.2533، ومسلم يف "صحيحه" حديث) (2652أخرجه ابلخاري يف "صحيحه" حديث )

 األويلاء، يف الغلو ظهر -وسلم عليه اهلل صىل–فبعد القرون الِت أشاد بها رسول اهلل 
 قبورهم. ىلع والقباب املساجد بناء فتنة وظهرت



 فاعرف هذا. 

 

 (:15زهر فيما يظهر يل يف حاشية )صقال شيخ األ

(، "الفتاوى الكربى" 93، 5/85" ابن تيمية، "جمموعة الرسائل واملسائل" ط. رشيد رضا )
من  19, 18( والفصلني 226، 2/218( و )351، 344، 127، 1/93) 1965بريوت 

 -وسلم عليه اهلل صىل–كتابه "الرصاط املستقيم". وفيما يتعلق بموضوع زيارة قرب انليب 
" السقام شفاء" كتابه يف الشافيع الفقيه السبيك ادلين تيق معارصه رد انظر به واالستغاثة

 وقد الرشيفة، انلبوية األحاديث من بطائفة واالستغاثة الزيارة يثبت حيث 1978 بريوت
، وخلص 1974احلق، القاهرة  شواهد: كتابه يف كثرية شواهد أخرياً  انلبهاين يوسف مجع

 عليه اهلل صىل–ت الِت دارت يف العصور املختلفة حول مرشوعية زيارة انليب املناقشا
 ".باألويلاء واالستغاثة -وسلم

 أقول: قّدمنا ذكر بعض اآليات الِت تنص ىلع أن داعء غري اهلل من الرشك األكرب.

يقول: " إن ادلاعء هو العبادة "، ثم قرأ: )وقال ربكم  -صىل اهلل عليه وسلم-والرسول 
 ادعوين أستجب لكم إن اذلين يستكربون عن عبادِت سيدخلون جهنم داخرين(.

(، 18436(، )18432(، )18391(، )18386أخرجه اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث )
(، 3247(، )2969(، والرتمذي يف "جامعه" حديث )1479وأبو داود يف "سننه" حديث )

 (.3828(، وابن ماجه يف "سننه" حديث )3372)

 

 [(.4ل الرتمذي: صحيح اإلسناد)]قا



ومعىن "ادلاعء هو العبادة" كما قال العلماء: أي جلها ومعظمها كقوهل صىل اهلل عليه وسلم 
"احلج عرفة" أي أعظم أراكن احلج، وكقوهل صىل اهلل عليه وسلم "ادلين انلصيحة" وال شك 

 وذلا تعبدنا اهلل به يف لك صالة.أن ادلاعء كذلك 

ْنَعْمَت َعلَيِْهْم َغرْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوال }اْهِدنَا ا
َ
يَن أ ِ اَط اذل  اَط الُْمْسَتِقيَم رِصَ َ لرصد

الدنَي{.  الض 

 نا به ربنا تعاىل من داعئه وحده.هذه ملحة عن أهمية ادلاعء وإشارة خاطفة إىل بعض ما أمر

األويلاء، متجاهالً اآليات القرآنية ومن املؤسف أن شيخ األزهر يرى مرشوعية االستغاثة ب
هلل، وأن رصفه لغري واألحاديث انلبوية الِت تدل ىلع أن ادلاعء هو أهم العبادات اخلاصة با

 اهلل رشك به.

وأقول: إن السبيك وانلبهاين من اخلرافيني، وقد ِتاهال يف كتابيهما اآليات القرآنية الِت 
 ك األكرب والضالل ابلعيد.تدل ىلع أن االستغاثة بغري اهلل من الرش

 بطالن وبنّي  ،"املنيك الصارم" كتابه يف السبيك ىلع -اهلل رمحه–وقد رد  ابن عبد اهلادي 
 به دمغ اذلي اهلادي عبد البن العليم الرد تذكر وال بابلاطل، تتعلق فلماذا استدالالته،

يك، بل وبنّيَ أن ؟ وبنّيَ ضعف ونكارة األحاديث الِت استدل بها السبالسبيك أباطيل
 .-وسلم عليه اهلل صىل–بعضها من املوضواعت املكذوبات ىلع رسو اهلل 

 

 الِت احتج بها السبيك قوهل:اديث ومن الكمه ىلع األح

"ومجيع األحاديث الِت ذكرها املعرتض يف هذا ابلاب وزعم أنها بضعة عرش حديثاً ليس 
الضعف ببعضها إىل أن حكم عليه فيها حديث صحيح، بل لكها ضعيفة واهية، وقد بلغ 

( و 21األئمة احلفاظ بالوضع، كما أشار إيله شيخ اإلسالم". "الصارم املنيك" )ص
 (، نرش مؤسسة الريان.184)ص



ورد  العالمة حممود شكري اآللويس ىلع انلبهاين يف كتاب سماه "َغية األماين يف الرد ىلع 
 ف األحاديث الِت حيتج بها ىلع ضالالته.انلبهاين" بنّيَ فيه ضالالت انلبهاين، وضعّ 

 

 وهاك مرة أخرى أدلة أخرى تدمغ اذلين يدعون أويلاء من دون اهلل:

 

ِكنَي -1 يِن َحِنيفاً َوال تَُكوَنن  ِمَن الُْمرْشِ قِْم وَْجَهَك لِِّلد
َ
ْن أ

َ
قال تعاىل خماطبا نبيه الكريم: }َوأ

َك فَإِْن َفَعلَْت فَإِن  َوال تَْدُع ِمْن ُدوِن اهلل ِ َما ال  الِِمنَي{.َينَْفُعَك َوال يَُُّضُّ  َك إِذاً ِمَن الظ 

رْيٍ فاَل والظلم هنا هو الرشك }َوإِْن َيْمَسْسَك اهلل ُ بُُِّضر فاَل ََكِشَف هَلُ إِاّل ُهَو َوإِْن يُرِْدَك خِبَ 
 َراد  ِلَفْضِلِه{.

 فال يكشف الُّض عن العباد إال اهلل.

وأمته  عن داعء غري اهلل مهما علت مزنتله  -صىل اهلل عليه وسلم-فهذا نيه رصيح للنيب 
وارتفعت درجته سواء َكن نبيا أو ملاك مقربا، فهذا أكمل املخلوقات وسيد املرسلني 
وانلبيني ال يملك نلفسه نفعا وال ضا، قال تعاىل يف سورة األعراف آمراً نبيه صىل اهلل 

ْعلَُم الَْغيَْب عليه وسلم: }قُْل 
َ
 إِال  َما َشاَء اهلل ُ َولَْو ُكنُْت أ

اً ْمِلُك نِلَْفيِس َنْفعاً َوال َضّ
َ
 ال أ

نَا إِال  نَِذيٌر َوبَِشرٌي ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن{.
َ
وُء إِْن أ ِِنَ السُّ  الْستَْكرَثُْت ِمَن اخْلرَْيِ َوَما َمس 

ا فبدييه أنه ال يملك يملك نلفسه نفعا وال ض وإذا َكن انليب صىل اهلل عليه وسلم ال
 ذلك لغريه.

ْمِلُك  
َ
خر قال اهلل آمرا نبيه صىل اهلل عليه وسلم: }قُْل إِيند ال أ

ُ
ورصح بهذا املعىن يف آيات أ

اً َوال رََشداً{.  لَُكْم َضّ

ْمُر َبيْ 
َ
ن  ِعنِْدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه لَُقِِضَ اأْل

َ
 ِِن َوَبيْنَُكْم{.}قُْل لَْو أ



ٌء{. ْمِر يَشْ
َ
 }لَيَْس لََك ِمَن اأْل

قَْربنَِي{: "يا معرش قريش 
َ
نِْذْر َعِشرَيتََك األ

َ
وقال صىل اهلل عليه وسلم حني أنزل عليه }َوأ

 اشرتوا أنفسكم من اهلل ال أغِن عنكم من اهلل شيئا. -أو لكمة حنوها-

عنك من اهلل شيئا، يا صفية عمة رسول اهلل ال أغِن يا عباس بن عبد املطلب ال أغِن 
عنك من اهلل شيئا، يا فاطمة بنت حممد سليِن من مايل ما شئت ال أغِن عنك من اهلل 

 شيئا".

فإذا َكن أكمل اخللق صىل اهلل عليه وسلم كذلك، فغريه أبعد عن ذلك وأبعد، فهذه 
عن أصدق القائلني اهلدف األصيل ابليانات الواضحة واتلرصحيات القوية الِت تصدر 

منها أن يقطع املؤمن الصادق لك أمل ولك رجاء من غري اهلل ويتجه بداعئه ورجائه ورغباته 
 ولك مطابله إىل اهلل وحده مبارشة.

وذلا قال عقب هذه اآلية الِت تلوناها عليكم من سورة يونس: }َوإِْن َيْمَسْسَك اهلل ُ بُُِّضر 
  َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ{. إِال  ُهَو َوإِْن يُرِْدَك خِبَرْيٍ فَال َراد  ِلَفْضِلِه يُِصيُب بِهِ فَال ََكِشَف هَلُ 

وقال يف سورة األنعام مستعمال األسلوب نفسه: }َوإِْن َيْمَسْسَك اهلل ُ بُُِّضر فَال ََكِشَف هَلُ إِال  
ٍء قَِديٌر{.ُهَو َوإِْن َيْمَسْسَك خِبَرْيٍ َفُهَو ىلَعَ    لُكد يَشْ

 صيغة القرص يف اآليتني مما يدل ىلع انفراد اهلل وحده جبلب انلفع ودفع الُّض.هكذا ب 

 

نَْدُعو ِمْن ُدوِن اهلل ِ َما ال َينَْفُعنَا  -2
َ
وقال تعاىل ضاربا مثال حلال من يدعو غري اهلل: }قُْل أ

ْعَقابِنَا
َ
نَا َونَُردُّ ىلَعَ أ رِْض َحرْيَاَن  َوال يَُُّضُّ

َ
يَاِطنُي يِف األ ي اْستَْهَوتُْه الش  ِ َبْعَد إِْذ َهَدانَا اهلل ُ ََكذل 

ِمْرنَا ِلنُْسِلَم لَِربد 
ُ
ْصَحاٌب يَْدُعونَُه إِىَل الُْهَدى ائْتِنَا قُْل إِن  ُهَدى اهلل ِ ُهَو الُْهَدى َوأ

َ
هَلُ أ

 الَْعالَِمنَي{.



 حبال شخص استولت عليه الشياطني فحرفته عن اجلادة شبهت حال من يدعو غري اهلل
فهو تائه مضطرب الفكر والعقل ذاهب اللب يتخبط يف سريه ال يهتدي جلهة وال يعرف 
مقصدا يف الوقت اذلي يديع فيه إىل خالصه والطريق اذلي فيه جناحه وفالحه فيمعن 

 ه املشئوم.ويوغل يف ابلعد عن طريق اخلالص وانلجاة حىت يلىق هالكه ومصري

 

وقال تعاىل ضاربا مثال خليبة األمل الِت يُمىن بها من يدعو غري اهلل: }هَلُ َدْعَوُة احْلَقد  -3
يِْه إِىَل الَْماِء يِلَبْلَُغ فَا ٍء ِإال  َكبَاِسِط َكف  يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال يَْستَِجيبُوَن لَُهْم بََِشْ ِ ُه َوَما َواذل 

 ِغِه َوَما ُداَعُء الاَْكفِِريَن إِال  يِف َضالٍل{.ُهَو بِبَالِ 

فهل يستجيب ماء برئ يف ادلنيا ملن وقف ىلع حافته يمد كفيه ويبسطهما إيله ولو َكن 
 ملتهب األحشاء حمرتق الفؤاد من الظمأ؟

 

4-  ِ َها انل اُس ُضَِب َمثٌَل فَاْستَِمُعوا هَلُ إِن  اذل  يُّ
َ
يَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلل ِ لَْن وقال تعاىل: }يَا أ

اِلُب  بَاُب َشيْئاً ال يَْستَنِْقُذوُه ِمنُْه َضُعَف الط   ََيْلُُقوا ُذبَاباً َولَِو اْجتََمُعوا هَلُ َوإِْن يَْسلُبُْهُم اذلُّ
 َوالَْمْطلُوُب{.

لو  وهذا تصوير صحيح لواقع لك مدعو من دون اهلل وأن من يف السماوات واألرض
اجتمعوا خللق ذرة فضال عن ذباب ال يستطيعون ذلك، ولوقفوا اعجزين وهذا َغية 

 ال يثوب ادلاعون هلم إىل رشدهم. الغايات يف العجز، فإذا َكن هذا حال املدعوين فلماذا

وذلا قال تعاىل: )ما قدروا حق قدره إن اهلل لقوي عزيز(، فهو قادر ىلع لك يشء َغلب ىلع  
مره إذا أراد شيئا فإنما يقول هل كن فيكون، والواقع أن اذلين يستجزيون لك يشء إنما أ

ألنفسهم داعء غري اهلل ال يشعرون أن هذا انلداء يف هذه اآلية موجه إيلهم وأن هذا املثل 
فيها مُّضوب هلم ومن جراء فقدان هذا الشعور واإلحساس لم يرهفوا أسماعهم هلذا املثل 

ا هل وإال لاكن هلم منه أكرب زاجر وأقوى رادع ولفتحوا أسماعهم اذلي قال اهلل فيه فاستمعو



وأبصارهم وأفئدتهم ىلع قدرة اهلل اهلائلة الِت يصغر أمامها لك يشء فاِتهوا إيله وحده 
 ضارعني وداعني.

 

وقال تعاىل مبينا غناه املطلق وفقر من عداه املطلق وأن املدعوين من دون اهلل مجيعا  -5
يَن َزَعْمتُْم صفر ايلدين مم ِ ا يتعلق به املرشكون بهم ادلاعون هلم من دون اهلل: }قُِل اْدُعوا اذل 

ٍك  رِْض َوَما لَُهْم ِفيِهَما ِمْن رِشْ
َ
َماَواِت َوال يِف األ ٍة يِف الس  ِمْن ُدوِن اهلل ِ ال َيْمِلُكوَن ِمثَْقاَل َذر 

ِذَن هَلُ{.َوَما هَلُ ِمنُْهْم ِمْن َظِهرٍي َوال َتنَْفُع ال
َ
َفاَعُة ِعنَْدُه إِال  لَِمْن أ  ش 

فهذه اآلية فيها حتطيم للك أمل يتعلق به الضالون فاملدعوون من دون اهلل مع األسف ال 
يملكون من هذا امللك الواسع والكون الكبري السموات واألرض مثقال ذرة ال ىلع سبيل 

 مطلقا، والشفاعة متوقفة ىلع إذنه، ىلع االستقالل وال ىلع سبيل املشاركة واهلل غِن غىنً 
 أنه ال حظ فيها هلؤالء ادلاعني لغري اهلل وإنما يه للموحدين.

 

ْم لَُهْم -6
َ
رِْض أ

َ
ُرويِن َماَذا َخلَُقوا ِمَن األ

َ
ْيتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلل ِ أ

َ
َرأ

َ
وقال تعاىل: }قُْل أ

َماَواِت اْئتُويِن بِِكتَ  ثَاَرٍة ِمْن ِعلٍْم إِْن ُكنْتُْم َصاِدقِنَي َوَمْن رِشٌْك يِف الس 
َ
ْو أ

َ
اٍب ِمْن َقبِْل َهَذا أ

ْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن اهلل ِ َمْن ال يَْستَِجيُب هَلُ إِىَل يَْوِم الِْقيَاَمِة وَُهْم َعْن ُداَعئِِهْم ََغفِلُ  َضلُّ ِمم 
َ
وَن أ

ْعدَ 
َ
 اًء َواَكنُوا بِِعبَاَدتِِهْم ََكِفِريَن{.َوإَِذا ُحرِشَ انل اُس ََكنُوا لَُهْم أ

فاهلل تبارك وتعاىل يأمر رسوهل صىل اهلل عليه وسلم بأن يتحدى املرشكني بأن يشريوا إىل 
أي نقطة من السموات واألرض قد خلقها آهلتهم ولو جمتمعة أو أي جزئية شاركوا فيها يف 

فون بأن اهلل وحده املنفرد خبلق اخللق واتلرصف وهم ال يمكن أن يدعوا ذلك فهم معرت
 الكون واتلرصف يف شئونه.



فإن توقح متوقح منهم فليأِت بالربهان الواضح وال يمكنه ذلك ال من طريق انلقل وال من 
مهم إن أرصوا ىلع داعء غري طريق العقل وبعد عجزهم الفاضح أمام اتلحديات فما حك

 اهلل؟

ن يف ضالل بعيد ألنهم يدعون من ال يملك شيئا يف حكمهم أنهم خلق اهلل إنهم َغرقو
السماوات واألرض ال نلفسه وال لغريه وقد عجزوا وأفحموا عن إقامة الربهان ىلع يشء 
من ذلك وهم مع ذلك ال يستجيبون هلم ولو حبت أصواتهم وانقطعت حناجرهم من انلداء 

 واهلتاف ولو استمروا فيهما إىل يوم القيامة.

املرة أنهم يوم القيامة يبارزونهم ويصارحونهم بالعداء الشديد }َواَكنُوا بِِعبَاَدتِِهْم وانلتيجة 
ََكفِِريَن{ إنها نلهاية أيلمة ومصري مشئوم وهذا اذلي أرشنا إيله قليل من كثري فما يزخر 
به القرآن من حماربة هذا االِتاه املخزي فمن أراد أن يعرف احلقيقة فليمط عن وجهه 

عصب األعىم ويلقرأ القرآن مالحظا ما أرشنا إيله فسيجد األمر أوضح حجاب اتل
 [(.5وأقوى")]

 

 

شيخ األزهر يصف الديانة البوذية الكفرية بأنها 

دين إنساني وأخالقي يف املقام األول وبأنها 

دين الرمحة غري املتناهية وأن بوذا مـن أكرب 

 الشخصيـات يف تاريخ اإلنسانية

 



"وأبدأ  :قال شيخ األزهر الدكتور أمحد الطيب(            1

كلميت بالتهنئة بالعام اجلديد، أسأل اهلل تعاىل أن جيعله 

واألمان للعامل كله، وأن جيعل عاًما سعيًدا حافاًل بالسالم 

منه عام حقن للدماء وإطفاٍء لنريان احلروب بني ِإخوة 

 سانية.وِإخوة الدين، وِإخوة اإلنالوطن، 

هذا وإن جملس حكماء املسلمني اذلي يرَْشُف بدعوة خنبة منتقاٍة من فتيان دولة ميانمار 
بِّلكم اثلاين مرص ابلِّل يف وفتياتها ىلع اختالف أديانهم وأعراقهم ليسعده استقبالكم 

ي تعانقت فيه األديان وانصهرت ِتلياتها يف نسيج وطِن واحد شلك  صخرة الطيب اذل
من فوالذ طاملا حتطمت عليها آمال املجرمني واملخربني اذلين يضمرون الرش  للناس 

مار واخلراب".  ويريدون بهم ادل 

( من 5/4/1438يف لكمته يف اجتماع حكماء املسلمني اذلي حصل يف مرص بتاريخ )
 (2017 /3/1اهلجرة انلبوية، املوافق )

 أقول:

دعوتكم ىلع فتيان املسلمني؛ فإن دولة إنه َكن يكفيكم أيها احلكماء أن تقرصوا 
بورما الشديدة العداوة لإلسالم واملسلمني لن يمنعها عن سفك دماء املسلمني وعن 

 االستمرار يف املجازر الِت صبتها ىلع املسلمني ىلع امتداد سنوات.

 

 وأقول:

ديان هكذا يقول شيخ األزهر )يف بِّلكم اثلاين مرص ابلِّل الطيب اذلي تعانقت فيه األ
وانصهرت ِتلياتها يف نسيج وطِن واحد( منطلقا من عقيدة أخوة األديان ومساواة 

 األديان.



ُكْم  يَن آَمنُوا اَل َتت ِخُذوا َعُدودي وََعُدو  ِ َها اذل  يُّ
َ
أين أنت أيها الشيخ من قول اهلل تعاىل: )يَا أ

ِة َوقَْد َكفَ  ْويِلَاَء تُلُْقوَن ِإيَلِْهْم بِالَْموَد 
َ
ُروا بَِما َجاَءُكْم ِمَن احْلَقد َُيْرُِجوَن الر ُسوَل َوإِي اُكْم أ

وَن إيَِلْهِ  ْن تُْؤِمنُوا بِاهلل ِ َربدُكْم ِإْن ُكنْتُْم َخرَْجتُْم ِجَهاًدا يِف َسِبييِل َوابِْتَغاَء َمْرَضاِِت تُِِسُّ
َ
ْم أ

ْخَفيْتُْم َوَما
َ
ْعلَُم بَِما أ

َ
نَا أ

َ
ِة َوأ ِبيِل(  بِالَْموَد  ْعلَنْتُْم َوَمْن َيْفَعلُْه ِمنُْكْم َفَقْد َضل  َسَواَء الس 

َ
أ

 [؟!.1]املمتحنة:

ُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِاهلل ِ َوايْلَْوِم اآْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحاد  اهلل َ َورَُسوهَلُ َولَْو ََكنُوا آبَ  ْو )اَل َِتِ
َ
اَءُهْم أ

ْو إِْخَوانَ 
َ
ْبنَاَءُهْم أ

َ
وْ أ

َ
 [.22َعِشرَيَتُهْم( ]املجادلة:  ُهْم أ

ْويِلَاَء إِِن اْستََحبُّوا 
َ
يَن آَمنُوا اَل َتت ِخُذوا آبَاَءُكْم َوإِْخَوانَُكْم أ ِ َها اذل  يُّ

َ
ومن قوهل تعاىل: )يَا أ

الُِموَن(]اتل وََلَِك ُهُم الظ 
ُ
يَماِن َوَمْن َيتََول ُهْم ِمنُْكْم فَأ  [.23وبة: الُْكْفَر ىلَعَ اإْلِ

َواُهْم َجَهن ُم 
ْ
اَر َوالُْمَنافِِقنَي َواْغلُْظ َعلَيِْهْم َوَمأ َها انل يِبُّ َجاِهِد الُْكف  يُّ

َ
ومن قوهل تعاىل: )يَا أ

 [.73َوبِئَْس الَْمِصرُي( ]اتلوبة: 

يَن َكَفُروا بَلِئَْس مَ  ِ ْن ومن قوهل تعاىل: )تََرى َكِثرًيا ِمنُْهْم َيتََول ْوَن اذل 
َ
ْنُفُسُهْم أ

َ
َمْت لَُهْم أ ا َقد 

وَن( ]املائدة:   [.80َسِخَط اهلل ُ َعلَيِْهْم َويِف الَْعَذاِب ُهْم َخادِلُ

ُدلُُّكْم ىلَعَ 
َ
يَن آَمنُوا َهْل أ ِ َها اذل  يُّ

َ
وأين أنت أيضا أيها الشيخ من قول اهلل تبارك وتعاىل: )يَا أ

 
َ
( تُْؤِمنُوَن بِاهلل ِ َورَُسوهِلِ َوُِتَاِهُدوَن يِف َسِبيِل اهلل ِ 10يِلٍم )ِِتَاَرٍة ُتنِْجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أ

ْنُفِسُكْم َذِلُكْم َخرْيٌ لَُكْم إِْن ُكنْتُْم َتْعلَُموَن )
َ
ْمَواِلُكْم َوأ

َ
( َيْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم 11بِأ

ْنَهاُر وَ 
َ
َمَساِكَن َطيدبًَة يِف َجن اِت َعْدٍن َذلَِك الَْفْوُز َوُيْدِخلُْكْم َجن اٍت َِتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْل

ْ 12الَْعِظيُم ) ِ ال بُّوَنَها نرَْصٌ ِمَن اهلل ِ َوَفتٌْح َقِريٌب َوبرَشد ْخَرى حُتِ
ُ
ُمْؤِمِننَي( إىل آخر سورة ( َوأ

 الصف.

خوة األديان، ومساواة األديان، وحرية 
ُ
أين أنت من هذه اآليات ادلاحضة دلعوات أ

 ألديان؟!ا

 



 

"إن البوذية دين إنساني  (            ثم قال شيخ األزهر:2 

 وأخالقي يف املقام األول.

 

وإن  بوذا هذا احلكيم الصامت هو من أكرب الشخصيات يف تاريخ اإلنسانية، واكن من أبرز 
 ، وشدة احلنان، والعطف، واملودة.صفاته: اهلدوء، والعقالنية

 أنها: دين الرمحة غري املتناهية.ألديان يف العالم لكه يصفون رساتله بوإن كباَر مؤريخ ا

وإن صاحب هذه الرسالة َكن وديًعا ُمساملا غري متكرب وال متشامخ، بل سهال يلنا قريبا 
 من انلاس، واكنت وصاياه تدور ىلع املحبة واإلحسان لآلخرين".

 

 أقول:

ْهِل  أين أنت من دم الرشك واملرشكني، ومن ذلك
َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ قول اهلل تعاىل: )إِن  اذل 

ي ِة(. وََلَِك ُهْم رَشُّ الرَْبِ
ُ
يَن ِفيَها أ ِكنَي يِف نَاِر َجَهن َم َخادِلِ  الِْكتَاِب َوالُْمرْشِ

 فَحكم اهلل عليهم بأنهم يف نار جهنم خادلين فيها ووصفهم بأنهم رش الربية.

وتصفه باحلكمة وتصف ديانته اإلحلادية بأنها دين الرمحة غري وأنت تثِن ىلع بوذا امللحد 
 املتناهية!!.

قال ادلكتور حممد ضياء الرمحن األعظيم اهلندي األصل يف كتابه ]فصول يف أديان اهلند[ 
 ( خالل الكمه عن بوذا وديانته:141)ص

ا َكن ينكر األلوهية "وقالوا أيًضا: لقد وقع اإلمجاع من العلماء املتقدمني ىلع أن بوذ
 وهؤالء هم:



" سنة  رُْجن" سنة  150"تَاْن ِسنْيَ
َ
م، و"بَُسوَينَْد" 360م، و"آََسنَْك" سنة  175ق . م، و"نَاجا أ

ي بدر" سنة م، و"شاكيا رش750م، و"َشانَْت" سنة 420م، و"َدْجنَاج" سنة  400سنة 
 م.انتىهم، وغريه1200

 

 دون فيه أنه اإلهل الاكمل.أما أتباعه فإنهم يؤهلونه فيعتق

 (:150 - 149ل يف أديان اهلند[ )صقال ضياء الرمحن يف كتابه ]فصو

 "ترانيم ابلوذيني عند العبادة:

  الاكمل، اذلي انكشف هل العالم.أسجد للبوذا اإلهل

  الاكمل، اذلي انكشف هل العالم.أسجد للبوذا اإلهل

  العالم.أسجد للبوذا اإلهل الاكمل، اذلي انكشف هل

 أعوذ بابلوذا اإلهل.

 أعوذ بادلين.

 أعوذ جبماعة ابلهكشو.

 ذ بابلوذا اإلهل مرة أخرى.أعو

 أعوذ بادلين مرة أخرى.

 أعوذ جبماعة ابلهكشو مرة أخرى.

 أعوذ بابلوذا اإلهل مرة ثاثلة.

 أعوذ بادلين مرة ثاثلة.



 أعوذ جبماعة ابلهكشو مرة ثاثلة.

 ذاء فيه.أتقبل حكًما ال إي

 أتقبل حكًما ال رسقة فيه.

 أتقبل حكًما ال شهوة فيه.

 أتقبل حكًما ال كذب فيه.

 أتقبل حكًما ال سكر فيه.

 

 إشاعة ابلوذية:

لم تكن ادليانة ابلوذية قارصة ىلع أىلع طبقات املجتمع اهلندي، بل فتحت أبوابها للك 
؛ فانترشت ابلوذية انتشاًرا هائاًل ودخل من أراد أن ادلخول فيها، خالفًا لِّليانة اهلندوسية

فيها مجهرة من اهلندوس من الطبقة ادلنيا، واعتنق امللك )اشواك( ادليانة ابلوذية وجعلها 
دينًا رسميًّا للبالد، وأرسل ادلاعة واملبلغني يف داخل اهلند وخارجها، وأرسل ابنه )ماهندرا( 

آسيا ووسطها ولم يكن آنذاك بني إىل جنوب اهلند وسيالن فبلغت ابلوذية إىل رشق 
 والرباهمة خالف كبري... انتىه. ابلوذيني

يا شيخ اجلامع األزهر هذا هو بوذا اذلي ينكر وجود اهلل واذلي اختذه أتباعه إلًها من دون 
 يانته وديانة اعبديه وتصدع بذلك؟اهلل، فهل ترتاجع عن اثلناء عليه وىلع د

 من يشاء إىل رصاط مستقيم.إنِن آلمل ذلك منك، واهلل يهدي 

 

 



"وكما   ل أيضا شيخ األزهر يف كلمته هذه:(            وقا3 

ُتَعلُِّمَنا األدياُن ُأخوَة الدين تعلمنا أيًضا أخوَة اإلنسانية وأن 

الناس بالقياس إىل املؤمن إما أٌخ يف الدين أو نظري يف 

 اإلنسانية.

ة ويشهد عليه: قوهل صىل اهلل عليه وسلم خماطبًا ومما َكن يردده نيب اإلسالم عقب لك صال
رب ه: )أنا شهيد أن حممًدا عبدك ورسولك، ربنا ورب لك يشء، أنا شهيد أن العباَد لك هم 

 إخوة(.

وال يوجد برهاٌن أكرب من هذه الشهادة الِت تفتح باَب اإلخاء اإلنساين بني العباد وإىل األبد 
 أو عرٍق أو دين".ودون حتفٍظ ىلع جنٍس أو لوٍن 

 

 أقول:

األديان الِت تتعلم منها إما باطل أو منسوخ، وتناوتله أيدي ايلهود وانلصارى باتلحريف؛ 
فعليك أن تكتيف بدين اإلسالم وتعض عليه بانلواجذ وتوايل وتعادي عليه، وتدعو 

 انلاس إىل ذلك.

 

 وأقول:

ا؛ إذ لك طرقه تدور ىلع: داود الطفاوي وهو لني احلديث كما  إن هذا احلديث ضعيف جدًّ
 قال احلافظ.

 وقال فيه ابن معني: ليس بَشء.

 (: حديثه باطل ال أصل هل.467( رقم )2/388وقال العقييل يف ]الضعفاء[ )



يعِن: حديثه يف القرآن اذلي رواه عنه عمرو بن مرزوق، وانظر ]تهذيب اتلهذيب[ 
(3/183 – 184.) 

 (.139( رقم )73ؤاالت الربقاين[ )صوقال ادلارقطِن فيه: يرتك. ]س

 يف املزيان: ال يعرف. أي: جمهول.وىلع: أيب مسلم ابلجيل، قال اذلهيب 

م القرآن والسنة الصحيحة، أيها الرجل، حتتج بهذا احلديث الشديد الضعف اذلي يصاد
 فتقول:

العباد وإىل  "وال يوجد برهاٌن أكرب من هذه الشهادة الِت تفتح باَب اإلخاء اإلنساين بني
 جنٍس أو لوٍن أو عرٍق أو دين".!!األبد ودون حتفٍظ ىلع 

ْويِلَاَء 
َ
يَن آَمنُوا اَل َتت ِخُذوا ايْلَُهودَ َوانل َصارَى أ ِ َها اذل  يُّ

َ
فأين أنت من قول اهلل تبارك وتعاىل: )يَا أ

ْويِلَاُء َبْعٍض َوَمْن َيتََول ُهْم ِمنُْكْم فَإِن هُ 
َ
الِِمنَي(  َبْعُضُهْم أ ِمنُْهْم إِن  اهلل َ اَل َيْهِدي الَْقْوَم الظ 
 [؟!51]املائدة: 

َواُهْم َجَهن ُم َوبِ 
ْ
اَر َوالُْمنَافِِقنَي َواْغلُْظ َعلَيِْهْم َوَمأ َها انل يِبُّ َجاِهِد الُْكف  يُّ

َ
ئَْس وقوهل تعاىل: )يَا أ

 [؟!9اتلحريم:  /73الَْمِصرُي( ]اتلوبة: 

 أصل الوالء والرباء يف اإلسالم؟!من هذه اآليات الِت تقرر  فأين أنت

 

"وجيب أن نعلم أن احلكمة  وقال شيخ األزهر:        (    4 

اإلهلية تتعاىل عن أن خيلق اهلل سبحانه الكافرين ثم يأمر 

املؤمنني بقتلهم واستئصال شأفتهم، فهذا عبث ُيْزِري 

ألن اجلميع خلُقه  حبكمة املخلوق فضال عن حكمة اخلالق؛



وصنعُته وإبداُعه، وجاء يف األثر: )اخللُق كلُّهم عياُل اهلل 

 وأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله(".

 

 أقول:

إن اتلفريق بني أويلاء اهلل املؤمنني وأعداء اهلل الاكفرين هلو مقتىض احلكمة            -1
 والغاية الُعليا يف احلكمة.

يَن آَمنُوا ومن اآليات الكريمة يف  ا ِ ْم جَنَْعُل اذل 
َ
تلفريق بني املؤمنني والاكفرين قوهل تعاىل: )أ

اِر( ]ص:  ْم جَنَْعُل الُْمت ِقنَي ََكلُْفج 
َ
رِْض أ

َ
احِلَاِت ََكلُْمْفِسِديَن يِف اأْل  [.28وََعِملُوا الص 

َها انل يِبُّ أين أنت أيها الشيخ من آيات اجلهاد، ومنها قول اهلل عز وجل: )           -2 يُّ
َ
يَا أ

َواُهْم َجَهن ُم َوبِئَْس الَْمِصرُي( ]اتلوبة: 
ْ
اَر َوالُْمنَاِفِقنَي َواْغلُْظ َعلَيِْهْم َوَمأ  /73َجاِهِد الُْكف 

 واآليات يف اجلهاد وفضله كثرية. [،9اتلحريم: 

ه برقم ووردت أيضا أحاديث كثرية يف اجلهاد وفضله، ومنها ما رواه ابلخاري يف صحيح
 (، قال رمحه اهلل:2786)

 
َ
، أ ثَِِن َعَطاُء ْبُن يَِزيَد الل يِِْثُّ ، قَاَل: َحد  نَا ُشَعيٌْب، َعِن الزُّْهِريد ْخرَبَ

َ
بُو ايلََماِن، أ

َ
َثنَا أ بَا "َحد 

َ
ن  أ

يُّ 
َ
ثَُه َقاَل: ِقيَل: يَا رَُسوَل اهلل ِ أ فَْضُل؟ َفَقاَل رَُسوُل َسِعيٍد اخلُْدرِي  ريَِضَ اهلل ُ َعنُْه، َحد 

َ
 انل اِس أ

، قَالُوا: ُثم  َمْن؟ قَاَل: «ُمْؤِمٌن جُيَاِهُد يِف َسِبيِل اهلل ِ بِنَْفِسِه َوَماهِلِ »اهلل ِ َصىل  اهلُل َعلَيِْه وََسل َم: 
هِ » ، َوَيَدُع انل اَس ِمْن رَشد َعاِب َيت يِق اهلل َ ورواه مسلم برقم ". «ُمْؤِمٌن يِف ِشْعٍب ِمَن الشد
(1888.) 

 (:36وقال ابلخاري أيضا برقم )

بُو 
َ
َثنَا أ َثنَا ُعَماَرُة، قَاَل: َحد  َثنَا َعبُْد الَواِحِد، قَاَل: َحد  َثنَا َحَريِمُّ ْبُن َحْفٍص، قَاَل: َحد  "َحد 

بَا ُهَريَْرَة َعِن 
َ
انل يِبد َصىل  اهلُل َعلَيِْه وََسل َم قَاَل: ُزرَْعَة ْبُن َعْمِرو بِْن َجِريٍر، قَاَل: َسِمْعُت أ



رِْجَعُه بِمَ »
ُ
ْن أ

َ
ا نَاَل اْنتََدَب اهلل ُ لَِمْن َخَرَج يِف َسِبيِلِه، الَ َُيْرُِجُه إِال  ِإيَماٌن يِب َوتَْصِديٌق بِرُُسيِل، أ

 
َ
ْن أ

َ
ْدِخلَُه اجلَن َة، َولَْوالَ أ

ُ
ْو أ

َ
ْو َغِنيَمٍة، أ

َ
ْجٍر أ

َ
ي ٍة، َولَوَِدْدُت ِمْن أ ِِت َما َقَعْدُت َخلَْف رَسِ م 

ُ
ُشق  ىلَعَ أ

ْقتَُل 
ُ
ْحيَا، ُثم  أ

ُ
ْقتَُل ُثم  أ

ُ
ْحيَا، ُثم  أ

ُ
ْقتَُل يِف َسِبيِل اهلل ِ ُثم  أ

ُ
يند أ

َ
( 1876ورواه مسلم برقم )«". أ

 بمعناه.

 (:2843وقال ابلخاري رمحه اهلل )

بُو َمْعَمٍر، 
َ
َثنَا أ بُو "َحد 

َ
ثَِِن أ ثَِِن حَيََْي، قَاَل: َحد  ، قَاَل: َحد  َثنَا احلَُسنْيُ َثنَا َعبُْد الَوارِِث، َحد  َحد 
ن  رَُسوَل ا

َ
ثَِِن َزْيُد ْبُن َخادِلٍ ريَِضَ اهلل ُ َعنُْه: أ ثَِِن بُِْسُ ْبُن َسِعيٍد، قَاَل: َحد  هلل ِ َسلََمَة، قَاَل: َحد 

َز ََغِزًيا يِف َسِبيِل اهلل ِ َفَقْد َغَزا، َوَمْن َخلََف ََغِزًيا يِف »وََسل َم َقاَل:  َصىل  اهلُل َعلَيْهِ  َمْن َجه 
 (.1895ورواه مسلم برقم )«". َسِبيِل اهلل ِ خِبَرْيٍ َفَقْد َغَزا

 

 (:3464داود رمحه اهلل يف سننه ) وقال أبو

َثنَا ُسلَيَْماُن ْبُن َداوُدَ الَْمْهِريُّ  َثنَا َجْعَفُر "َحد  ْيٍح ح وََحد  ِِن َحيَْوةُ ْبُن رُشَ ْخرَبَ
َ
نَا اْبُن وَْهٍب أ ْخرَبَ

َ
 أ

يٍْح َعْن إِ  َثنَا َحيَْوُة ْبُن رُشَ لُّىِسُّ َحد  َثنَا َعبُْد اهلل ِ ْبُن حَيََْي الرُْبُ ْسَحاَق ْبُن ُمَسافٍِر اتلدندييِسُّ َحد 
ِِب َعبِْد الر مْحَِن 

َ
ِِب َعبِْد الر مْحَِن اخْلَُراَساِِند قَاَل سُ  -أ

َ
ثَُه  -لَيَْماُن َعْن أ ن  َعَطاًء اخْلَُراَساِِن  َحد 

َ
أ

ثَُه َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل َسِمْعُت رَُسوَل اهلل ِ  ن  نَافًِعا َحد 
َ
إَِذا » َيُقوُل  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

ْذنَ 
َ
َخْذُتْم أ

َ
َهاَد َسل َط اهلل ُ َعلَيُْكْم َتبَاَيْعتُْم بِالِْعينَِة َوأ ْرِع َوتََرْكتُُم اجْلِ اَب ابْلََقِر َورَِضيتُْم بِالز 

أخرج هذا احلديث أبو داود وغريه، وانظر «. ُذالًّ اَل يزَْنُِعُه َحىت  تَرِْجُعوا إِىَل ِديِنُكْم 
 (.11 /1السلسلة الصحيحة للعالمة األبلاين )

 

 أقول:



سلمني من ُذلر إنما هو لرتكهم اجلهاد يف سبيل اهلل وانشغاهلم بادلنيا إن ما نزل ويزنل بامل
ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينٌَة َوَتَفاُخٌر بَيَْنُكْم َوتََكاثٌُر  ن َما احْلَيَاُة ادلُّ

َ
الِت يقول اهلل فيها: )اْعلَُموا أ

ْمَوالِ 
َ
ْواَلِد( ]احلديد: يِف اأْل

َ
 [.20 َواأْل

واألحاديث الِت أسلفناها تتسنم قمة احلكمة، وما تقرره أنت ينايف احلكمة فهذه اآليات 
 فة الِت تتعلق بها تنايف احلكمة.أشد املنافاة، واألحاديث الضعي

ا؛ فيه يوسف بن عطية الصفار يرويه عن ثابت،            -3 إن هذا احلديث لضعيف جدًّ
 (.3980وال ادلارقطِن[ )قال ادلارقطِن عنه: "مرتوك". انظر ]موسوعة أق

 (: "جممع ىلع ضعفه".3168وقال عنه احلافظ ابن حجر يف ]لسان املزيان[ )

 (:2063وقال ابن عدي يف الاكمل )

بُو َسْهل السعدي عن 
َ
ثَنا ابُلخارِّي قال: يُوُسف بْن عطية ابلرصي أ َثنَا اجلنيدي، َحد  "َحد 

 ف بْن عطية برصي مرتوك احلديث".ثَابِت منكر احلديث...، وقال النسايئ يُوسُ 

 فاسلك سبيل احلق، وعض بانلواجذ ىلع اآليات القرآنية واألحاديث انلبوية الصحيحة.

واحذر لك احلذر من األقوال ابلاطلة واتلعلق باألحاديث الضعيفة املصادمة للحق اذلي 
إحسان، وسار عليه دل  عليه الكتاب والسنة، وسار عليه الصحابة الكرام، واتلابعون هلم ب

 علماء اإلسالم.

 

"وقد جاء يف كتاب رسول  (            وقال شيخ األزهر:5 

اإلسالم صلى اهلل عليه وسلم إىل أهل اليمن: )َمْن كره اإلسالم 

من يهودي أو نصراني فإنه ال ُيَحوَُّل عن دينه(، كما جاء يف 



بُِّكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن القرآن الكريم: )َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َر

 َشاَء َفْلَيْكُفْر(".

 

 أقول:

أوال: هذا حديث ضعيف؛ ألنه من رواية ابن جريج عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
 ك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.وهو أتباع اتلابعني، أي: لم يدر

جلزية ىلع لك حالم، ذكر وأنىث، حر وثانيا: لم تذكر تكملة احلديث أال ويه: )وعليه ا
 عافر أو عرضه(.ار أو من قيمة املوعبد دين

ُموَن  يَن اَل يُْؤِمُنوَن بِاهلل ِ َواَل بِايْلَْوِم اآْلِخِر َواَل حُيَرد ِ ثم أين أنت من قول اهلل تعاىل: )قَاتِلُوا اذل 
َم اهلل ُ َورَُسوهُلُ َواَل يَِدينُوَن ِديَن احْلَ  ْزَيَة َعْن َما َحر  وتُوا الِْكتَاَب َحىت  ُيْعُطوا اجْلِ

ُ
يَن أ ِ قد ِمَن اذل 

 [.29ُهْم َصاِغُروَن( ]اتلوبة: يٍَد وَ 

لقد أمر اهلل املؤمنني بقتال أهل الكتاب وذمهم أشد اذلم وبني أنه ال يكف عنهم القتال 
 ية عن يد وهم صاغرون، أي: أذالء.حىت يعطوا اجلز

اآلية الِت ذكرتها، وذكر بايق اآلية يوضح املراد منها، قال تعاىل: )َوقُِل وثاثلا: لم تكمل 
َحاَط 

َ
الِِمنَي نَاًرا أ ْعتَْدنَا لِلظ 

َ
بِِهْم احْلَقُّ ِمْن َربدُكْم َفَمْن َشاَء فَلْيُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلْيَْكُفْر إِن ا أ

اِدُقَها َوإِْن يَْستَِغيثُوا ُيَغاثُوا بَِماٍء  اُب وََساَءْت ُمْرَتَفًقا( رُسَ َ ََكلُْمْهِل يَْشوِي الْوُُجوَه بِئَْس الرش 
 [.29]الكهف: 

 قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه هلذه اآلية يف سورة الكهف:

"يقول تعاىل لرسوهل حممد صىل اهلل عليه وسلم: وقل يا حممد للناس: هذا اذلي جئتكم 
فيه وال شك }َفَمْن َشاَء فَلْيُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلْيَْكُفْر{ به من ربكم هو احلق اذلي ال مرية 



الِِمنَي{  ْعتَْدنَا{ أي: أرصدنا }لِلظ 
َ
هذا من باب اتلهديد والوعيد الشديد؛ وهلذا قال: }إِن ا أ

اِدُقَها{ أي: سورها". َحاَط بِِهْم رُسَ
َ
 وهم الاكفرون باهلل ورسوهل وكتابه }نَاًرا أ

 

 رمحه اهلل يف خالل تفسريه هلذه اآلية:وقال القرطيب 

 

ْي إِْن يَماِن َوالُْكْفِر، َوإِن َما هُ "َولَيَْس َهَذا برَِتِْخيٍص َوخَتِْيرٍي بنَْيَ اإْلِ 
َ
َو َوِعيٌد َوَتْهِديٌد. أ

َعد  لَُكُم انلا
َ
 ر، وإن آمنتم فلكم اجلنة".انتىه.َكَفْرُتْم َفَقْد أ

 تفسريه هلذه اآلية: وقال ابلغوي رمحه اهلل يف خالل

 (".انتىه.40"هذا ىلع طريق اتلهديد والوعيد كقوهل: )اعملوا ما شئتم( )فصلت: 

 وأقول:

إن فهمك هلذه اآلية يلصادم انلصوص القرآنية، وانلبوية الصحيحة الِت أسلفنا ِذكرها 
 ويصادم ما فهمه وقرره العلماء املفِسون هلا.

 

 ه ورد ابلاطل؛ نرصة دلين اهلل.هذا ما تيِس من بيان احلق بأدتل

 وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثرًيا

 

 كتبه

 ربيع بن هادي عمري


